
    SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT THANH HOÀ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:  72  /QĐ-THPT                                          Bù Đốp, ngày 14 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm thi chọn học sinh giỏi cấp trường 

  năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

 Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9 

/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

 Căn cứ vào quyết định số 585/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2008 của Giám đốc sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông 

Thanh Hòa; 

 Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021–2022 của trường THPT Thanh 

Hòa.  

         Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-TrTHPT ngày 16/02/2022 của hiệu trưởng trường THPT 

Thanh Hòa về thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2021–2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi, chấm thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 

2021-2022. Gồm các Ông (bà) có tên sau đây (danh sách kèm theo).   

 Điều 2: Hội đồng coi thi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo qui chế hiện hành. 

 + Lãnh đạo Hội đồng, thư kí bắt đầu làm việc lúc 08 giờ 00 ngày 20/5/2022. 

 + Tổ chức coi thi bắt đầu làm việc từ 13 giờ 50 ngày 20/5/2022. 

 + Giám khảo chấm thi làm việc lúc 07 giờ 30 ngày 21/5/2022. 

 Địa điểm: phòng Hội đồng.   

 Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này.  

           Nôi nhaän:             HIỆU TRƯỞNG 

                  - Như điều 1;                                   

                 - Lưu: VP.  

  

 

                               

  TRƯƠNG THANH BÌNH 

   


